
 ASIGURAREA CU RESURSE ENERGETICE A ITALIEI ÎN DECENIUL VIITOR 

 Buletinul AGIR nr. 4/2006 ● octombrie-decembrie 117

VALORIFICAREA GUNOIULUI MUNICIPAL SOLID, 
ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE 

Prof. dr. ing. Victor ZUBCU, 
Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi” – Iaşi 
 
Profesor la Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi”, Facultatea de Mecanică, 
Catedra de maşini termice. Discipline de 
bază: generatoare de abur, instalaţii 
cogenerative. 
 
Şef lucr. ing. Dorina Silvia 
ZUBCU, 
Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi” – Iaşi 
 
Şef de lucrări la Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi”, Facultatea de Mecanică, 
Catedra de maşini termice. Discipline de 
bază: echipament termic, generatoare de 
abur. 

Asist. dr. ing. Dan Teodor, 
BĂLĂNESCU, 
Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi” – Iaşi 
 
Asistent la Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi”, Facultatea de Mecanică, 
Catedra de maşini termice. Discipline de 
bază: generatoare de abur, bazele cercetării 
experimentale a maşinilor termice. 
 
Ing. Pavel Doru VASILIU, 
COMOTI – Bucureşti 
 
Cercetător ştiinţific principal III la 
Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI 
Bucureşti, Filiala Iaşi. 
 

 
Dr. ing. Constantin Eusebiu HRIŢCU, 
COMOTI – Bucureşti 
 
Inginer tehnolog III la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI Bucureşti, 
Filiala Iaşi. 

 
 
 

 
REZUMAT 
Pericolul poluării mediului nu mai este o chestiune de viitor: omenirea este îngrijorător de aproape de momentul ireversibilităţii 
fenomenului degradării mediului. O contribuţie nefastă la poluarea mediului o are gunoiul. În mod deosebit în marile oraşe, dar 
şi în cele mai mici localităţi, depozitarea şi tratarea gunoiului – a aşa-numitului gunoi municipal solid (GMS) – a constituit şi constituie, 
din păcate, în continuare, chiar şi în ţările dezvoltate, o problemă, care încă îşi aşteaptă rezolvarea. În contextul dezvoltării durabile, 
depozitele ecologice, care au apărut şi în România, nu reprezintă decât o soluţie provizorie. Tratarea GMS, mai complicată şi mai 
costisitoare, destul de puţin utilizată deocamdată chiar şi în ţările dezvoltate, ar putea constitui soluţia definitivă. Tratarea termică, în 
scop energetic, a GMS devine din ce în ce mai necesară. Iar preocuparea pentru utilizarea în acest scop a unor instalaţii româneşti 
este, desigur, interesantă şi incitantă. 
 
ABSTRACT 
The risk of environmental pollution is not a future problem any more: the mankind is alarmingly close by the time of environment 
degradation irreversibility. Waste has an evil contribution to the environment pollution. Especially in the cities, but in the villages too, 
the storage and treatment of the waste – so called Municipal Solid Waste (MSW) – still is, unfortunately, a problem which wait for 
answer even in the developed countries). According to the Sustainable Development, ecological waste storage (used now in 
Romania too) must be considered an interim solution. The waste treatment, which is used in the developed countries (but not 
generalized, because it is more complicated and expensive), could be the ultimate solution. GMS thermal treatment (its use as 
energetic source) becomes more and more necessary. In this context, the use of Romanian boilers for such purposes is, of course, 
interesting and inciting. 
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1. INTRODUCERE 

Energeticienii (şi nu numai) trebuie să rezolve 
efectele a două fenomene de importanţă capitală: 

– reducerea rapidă a rezervelor de combustibili fosili 
superiori (petrol şi gaze naturale); 

– creşterea periculoasă a poluării mediului – chimi-
că, mai ales prin gazele cu efect de seră (GES), şi 
termică, prin căldura evacuată în atmosferă (acel aparent 
inevitabil Q2, caracteristic ciclurilor termodinamice după 
care funcţionează universal utilizatele maşini termice). 

În acest sens şi în contextul dezvoltării durabile: 
● pe termen mediu, se impun de urgenţă următoarele 

măsuri: 
– înlocuirea combustibililor fosili cu resurse energe-

tice regenerabile; 
– utilizarea generalizată a cogenerării cu eficienţă 

ridicată, bazată pe cererea de căldură; 
– creşterea eficienţei consumatorilor; 
● pe termen lung, rămâne speranţa rezolvării proble-

melor legate de: 
– utilizarea fuziunii nucleare; 
– utilizarea avansată a energiei solare. 
În România se produc anual cca. 7,7 milioane tone 

de gunoi menajer solid (GMS), din care 6,3 milioane 
tone gunoi menajer, iar 1,4 milioane tone, gunoi stradal 
[7]. În conformitate cu legislaţia UE, fracţiunea bio-
degradabilă a GMS (50 62%) este considerată biomasă – 
sursă regenerabilă de energie. 

În lucrare se analizează o posibilitate de ardere a 
GMS, în condiţiile specifice ţării noastre. 

2. GUNOIUL MUNICIPAL SOLID 

În general, GMS este produs de cartierele de locu-
inţe, de centrele de afaceri, de instituţii şi de industrie. 
GMS cuprinde câteva fracţiuni speciale: 

– gunoi de curte („ecologic”), care, de fapt, reprezintă 
reziduuri: frunze, iarbă, crengi uscate, coajă de copac etc.; 

– gunoi menajer alimentar; 

– gunoi menajer periculos: produse de spălat, pesti-
cide, erbicide, produse auto uzate (ulei de motor, lichid 
de frână, lichid de răcire), vopsele; 

– materiale reciclabile: hârtie, ziare, ulei, pneuri, 
precum şi obiecte din fier, cupru, aluminiu, plastic, 
sticlă; 

– materiale de construcţie şi de demolare. 
În tabelul 1 se prezintă compoziţia chimică elemen-

tară a GMS (medie) şi, pentru comparare, a doi ligniţi 
româneşti reprezentativi. Se evidenţiază similitudinea 
GMS cu ligniţii româneşti. 

Trebuie remarcat că, datorită compoziţiei variate a 
GMS, gazele produse prin arderea lor conţin compuşi 
speciali, foarte toxici, precum dioxine şi furani. 

3. POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE A 
GUNOIULUI MUNICIPAL SOLID 

Legislaţia UE şi cea românească – adaptată cerinţe-
lor UE – scot în evidenţă aspecte speciale referitor la 
multitudinea problemelor create de GMS şi de posibili-
tăţile de procesare–valorificare a GMS [2, 3, 4, 5]. 

GMS poate fi: 
– depozitat:  

- în depozite „clasice” – deschise, poluante, 
- în depozite speciale, ecologice, dar scumpe; 

– tratat–procesat pentru utilizarea în:  
- energetică, 
- industrie, 
- agricultură. 

Produsele tehnologiilor de tratare–procesare–conver-
sie a GMS depind de: 

– tipul şi construcţia sistemului de tratare–procesare–
conversie, 

– tipul şi calitatea pre-procesării (selectării prealabile 
a materialelor reutilizabile şi a materialelor reciclabile). 

Produsele tehnologiilor de tratare–procesare–
conversie a GMS pot fi: 

– finale, rezultând:  
- electricitate, 

 
Tabelul 1. Analiza chimică elementară a GMS (medie) şi a doi ligniţi româneşti 

 

Combustibilul Analiza C 
[%] 

H 
[%] 

O 
[%] 

N 
[%] 

S 
[%] 

A 
[%] 

W 
[%] 

Hi 
[MJ/kg] 

Lignit de 
Ceptura 

ia 
aa 

25,0 
31,2 

2,4 
3,0 

11,2 
14,0 

1,4 
1,7 

4,0 
5,0 

18,0 
22,4 

38,0 
22,7 

9,21 
12,12 

Lignit de 
Rovinari 

ia 
aa 

20,2 
26,0 

1,9 
2,4 

7,7 
9,9 

1,9 
2,4 

0,8 
1,0 

24,5 
31,5 

43,0 
26,8 

6,98 
9,65 

GMS ia 
aa 

24,4 
31,0 

2,6 
3,3 

19,8 
25,0 

0,3 
0,4 

0,3 
0,4 

16,5 
20,9 

36,1 
19,4 

7,923 
10,75 

Observaţie: ia – proba iniţiala (de recepţie); aa – proba uscată la aer. 
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- căldură, 
- bio-combustibil, 
- compost; 

– auxiliare, rezultând:  
- materiale reutilizabile şi reciclabile, 
- cocs, 
- chimicale, 
- materiale inerte (zgură). 

În general, o tehnologie avansată de tratare–proce-
sare a GMS presupune parcurgerea a patru etape. 

● Prima etapă a tratării–procesării GMS constă în 
selectarea materialelor reutilizabile şi reciclabile, opera-
ţie care face parte din sistemul „R R R” – reducere, 
reutilizare, reciclare. 

● A doua etapă a tratării–procesării GMS este 
producerea de compost. În acest scop, fracţiunea bio-
degradabilă a GMS, colectată separat (nu trebuie să 
conţină metale precum Cd, Pb, Cu, Zn, Hg, şi nici com-
puşi toxici, ca pesticide, detergenţi etc.), este supusă 
fermentării aerobe, în prezenţa microorganismelor. Se 
obţine un îngrăşământ natural nutritiv (cu conţinut 
convenabil de carbonaţi şi fosfaţi), destinat remedierii 
calităţii solului. 

● A treia etapă a tratării–procesării GMS este cea 
energetică. În general, un sistem avansat de procesare 
energetică a GMS presupune urmarea a patru procese: 

I - pregătirea, care presupune câteva operaţii spec-
ifice: sortare, separare, reducerea dimensiunilor, uscare 
(până la cel mult 20%), creşterea densităţii etc.; 

II - conversia GMS în gaze combustibile; 
III - arderea gazelor combustibile; 
IV - curăţarea gazelor de ardere. 
● A patra etapă a tratării–procesării GMS este 

depozitarea ecologică a reziduurilor (inutilizabile) re-
zultate în etapele anterioare. De precizat că, din punct 
de vedere cantitativ, aceste reziduuri constituie doar o 
mică fracţie din GMS, ceea ce înseamnă reducerea 
spectaculoasă a volumului depozitului de GMS. 

Tratarea–procesarea energetică a GMS se poate face 
prin [1]: 

a) ardere directă: 
– cu sau fără adaos de combustibil fosil; 
– în cazane de abur/apă fierbinte sau, pentru gunoiul 

periculos, în fabrici de ciment, topitorii, petro-
chimie; 

b) conversie (urmată de ardere): 
– termochimică (gazificare în „singaz”):  
– piroliză; 
– gazificare convenţională;, 
– gazificare cu plasmă (pentru gunoi periculos); 
– biochimică (gazificare în „biogaz”) – fermen-

tare anaerobică. 
De notat că în UE este larg utilizată doar arderea 

GMS, în cazane de abur mari, pentru turbine cu abur 

care antrenează generatoare electrice; dar, se poate 
produce şi căldură – în termoficare. Există cca. 400 ase-
menea instalaţii în Europa [7], cunoscute sub numele de 
„waste-to-energy”. Totuşi, cca. 50% din GMS actual-
mente este încă depozitat (dar în depozite controlate–
ecologice) şi aceasta în condiţiile în care o directivă a 
UE interzice, începând cu anul 2004, depozitarea ori-
căror deşeuri care pot fi valorificate energetic. 

De remarcat este şi faptul că în UE se reciclează 
cantităţi însemnate de GMS, în timp ce în România 
reciclarea materialelor din GMS se face acum în 
proporţie nesemnificativă. 

Din cauza umidităţii mari a GMS (datorată conţi-
nutului mare de produse biologice – alimentare şi/sau 
de grădină), în România nu se utilizează nici măcar 
arderea, ca metodă de eliminare a GMS. În România, 
uzuală este simpla depozitare a GMS, dar, în momentul 
de faţă, există doar câteva depozite ecologice, care 
respectă cerinţele UE. 

Totuşi, în anii ’80, în câteva oraşe (Bucureşti, Iaşi, 
Timişoara, Craiova, Constanţa) au funcţionat instalaţii 
experimentale de ardere a GMS, de capacităţi reduse. 
Instalaţia de la Iaşi, spre exemplu, injecta căldură în 
reţeaua de termoficare şi producea cărămizi din zgura şi 
cenuşa rezultate din arderea GMS. 

În domeniul deşeurilor periculoase şi al celor rezul-
tate din activităţi medicale, procedeul de tratare prin 
ardere a început sa fie folosit şi în România, ultima 
instalaţie de acest fel fiind pusă în funcţiune în anul 
2006, la Bucureşti. 

4. CAZANUL DE ABUR PE LIGNIT 
CONCASAT 

La ICMA – Cluj-Napoca şi la VULCAN Bucureşti 
s-au construit câteva tipuri de cazane pentru arderea în 
strat a lignitului–concasat–bulgări. Având în vedere can-
titatea mare de cenuşă şi, mai ales, tendinţa la aglutinare 
a cenuşii lignitului românesc, aceste cazane au fost pre-
văzute cu focare cu grătar cu împingere înapoi, singurele 
capabile să asigure arderea unui asemenea lignit. 

În general, din cauza eficienţei reduse şi a poluării 
mari, aceste cazane au fost înlocuite cu altele, moderne, 
în special pe gaze combustibile (mai puţin poluante). 
Dar, în România mai sunt încă în funcţiune – sau în 
stare de funcţionare – asemenea cazane (de abur sau de 
apă fierbinte). Unele din aceste cazane ar putea fi 
adaptate pentru a arde GMS. 

Un exemplu îl constituie cazanul de abur de 10 t/h 
pe lignit (fig. 1), construit la VULCAN Bucureşti. 
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Principalele caracteristici constructive ale acestui 
cazan de abur sunt [8]: 

– abur supraîncălzit (16 bar, 350oC), circulaţie natu-
rală, volum mic de apă, ţevi cu înclinare redusă – ca-
mere secţionale; 

– focar exterior cu grătar cu împingere înapoi. 
Cazanul este echipat cu preîncălzitor de aer şi cu 

ciclon pentru colectarea cenuşii din gazele de ardere. 
Aerul de ardere este insuflat sub grătar, în patru zone. 
Pornirea acestui cazan de abur se face cu lemne. 

Principalele caracteristici funcţionale ale cazanului 
sunt: debitul nominal de abur – 2,8 kg/s (10 t/h); presi-
unea nominală a aburului – 1,6 MPa; temperatura de 
preîncălzire a aerului – 423 K; temperatura gazelor de 
ardere evacuate – 473 K; combustibilul – cărbune – 
lignit; consumul de combustibil – 1,095 kg/s; granulaţia 
lignitului – 30–80 mm; randamentul la debitul nominal 
de abur – cca. 73%. 

Acest cazan de abur (ca şi oricare alt cazan cu acelaşi 
tip de focar) ar putea fi utilizat pentru arderea GMS [6, 7]. 

5. UTILIZAREA CAZANULUI DE 10 t/h  
CA INCINERATOR DE GMS 

În tabelul 2 se prezintă rezultatele calculului 
estimativ referitor la funcţionarea cazanului de 10 t/h  

pe doi combustibili: lignit de Ceptura (combustibilul de 
proiect) şi GMS cu compoziţie chimică elementară medie. 

Similitudinea, din toate punctele de vedere, a celor 
doi combustibili este evidentă. 

Dar, deşi GMS conţine mai puţin sulf şi azot, el 
conţine alţi ingredienţi chimici, speciali, periculoşi, cum 
sunt cei care produc dioxine şi furani. De aceea, după 
eliminarea cenuşii (prin filtrare), gazele de ardere eva-
cuate din cazan trebuie procesate pentru reducerea 
succesivă a SO2, HF şi HCl, a NOx, a compuşilor 
chimici ai Hg şi, desigur, a dioxinelor şi furanilor (v. 
fig. 1 – sistemul de procesare a gazelor de ardere). 

Pentru pornirea cazanului (care, în mod normal, 
când funcţionează pe lignit, se face cu lemne), dar, mai 
ales pentru situaţii speciale (GMS foarte umed), este 
necesară prevederea unui arzător cu gaz natural. 

6. CONCLUZII 

Cantitatea de GMS este şi va rămâne foarte mare. În 
perioada imediat următoare, pentru România, ţară cu 
resurse financiare limitate, varianta interesantă este 
arderea GMS – după selectarea materialelor recupera-
bile şi a celor reciclabile. 

O posibilitate viabilă este arderea GMS în cazanul de 
abur românesc de 10 t/h pe lignit (şi nu numai), echipat

 

 

C – cenuşă 
EC – economizor  
F – focar  
G – grătar cu împingere înapoi  
GA – gaze de ardere  
GMS – gunoi municipal solid  
GN – gaz natural  
PA – preîncălzitor de aer  
SI – supraîncălzitor de abur  
SP – sistem procesare GA  
V – vaporizator – secţiuni  
ZG – zgură 
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Fig. 1. Cazanul de abur de 10 t/h cu grătar cu împingere înapoi. 
 

Tabelul 2. Rezultatele estimative ale calculelor 
 

Combustibilul  C 
% 

H 
% 

O 
% 

N 
% 

S 
% 

A 
% 

W 
% 

An 1 Hi 2 
MJ/kg 

B 3 
kg/s 

Vg 
4 

Nm3/s 
η 
% 

Lignit de Ceptura  25.0 
31.2 

2.4 
3.0 

11.2 
14.0 

1.4 
1.7 

4.0 
5.0 

18.0 
22.4 

38.0 
22.7 

ia 
aa 

9.21 
12.12 

1.055 
0.790 

4.965 
4.385 

73.1 
74.5 

GMS  24.4 
31.0 

2.6 
3.3 

19.8 
25.0 

0.3 
0.4 

0.3 
0.4 

16.5 
20.5 

36.1 
19.4 

ia 
aa 

7.92 
10.74 

1.235 
0.890 

5.080 
4.365 

72.8 
74.4 

Observaţii: 1) ia – proba iniţială; aa – proba uscată la aer; 2) Hi – puterea calorifică inferioară; 
3) B – consumul de combustibil; 4) Vg – volumul de gaze de ardere. 
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cu grătar cu împingere înapoi (cazane reutililizate sau con-
struite special în acest scop). Pe baza calculelor efectuate, 
se poate aprecia că principalii parametri de funcţionare ai 
acestui cazan pe lignit, respectiv pe GMS, sunt foarte 
apropiaţi, ceea ce sugerează posibilitatea arderii GMS în 
condiţii asemănătoare arderii lignitului. Având în vedere 
că acest cazan a fost realizat pentru arderea lignitului de 
Ceptura – cu umiditate mare şi cu cenuşă puternic 
aglutinantă – cazanul ar trebui să funcţioneze la aceiaşi 
parametri şi cu GMS.Aceasta ar permite: 

● reutilizarea unor cazane existente, cu focare cu grătar 
cu împingere înapoi, realizate pentru arderea lignitului; 

● reducerea volumului depozitelor de GMS, la cca. 
20% din GMS iniţial, sub formă de cenuşă; 

● protejarea rezervelor de combustibili fosili; 
● revigorarea industriei româneşti – a construcţiei de 

cazane de abur şi de apă fierbinte. 
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